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DUNAJSKOSTREDSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 26 000 domácností

KVALITNÉ ČERPADLÁ
ZA AKCIOVÉ CENY

Otváracia doba:
Po - Pia: 06:30 - 18:00
Sobota: 07:00 - 12:00

0903 296 372

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

07-0012

ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

www.hydinarskafarma.sk
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Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

BJOÏ

Ponúkam nové pôžičky
s nízkym úrokom banky

bez prísneho posúdenia. Od 400 do 10.000 €

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
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Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk

a:
ponúk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09

www.ntpool.sk
facebook: ntpool sro

07-0037

tel.:

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

07-0002-1

 Projekt a výroba bazénov
 Čistenie a údržba bazénov
 Izolácia plochých striech
 Kúrenie, voda, plyn servis, inštalácia
e-mail: info@ntpool.sk
nagytiborr5@gmail.com
 Stavebné práce

Ponúkame poistenie:

OD Modrý Dunaj, 2. posch., vedľa výťahu. Dunajská Streda

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

07-0060

BAZÉNOK KÉSZITÉSE KULCSRA KÉSZEN IS

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

07-0011

REALIZÁCIA BAZÉNOV

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny

36-0010

Naša nová adresa:
Dunajská Streda, Hlavná ul. 1538/31
tel./fax: 031/558 52 35
mobil: 0905 833 461
e-mail: bugar@bugar-tzb.sk
www.bugarsro.sk

07-0061

V ponuke
k ajj náhradné
áh d é
diely na čerpadlá

Kúpeľňový nábytok a keramika
Vizualizácie kúpeľní
Podlahové kúrenie
Obklady a dlažby
Tepelné čerpadlá
Solárne systémy
Ohrievače vody
Plynové kotle
Radiátory

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
Marian Vörös

0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.000 domácností)
Každý týždeň: Mestá. :
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky,
Povoda, Kutníky, Dolný Štál, Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová,
Trstená na Ostrove, Baka, Topoľníky, Dun. Klátov, Kostolné Kračany,
Amádeho kračany, Kynceľové Kračany, Moravské Kračany, Pinkeové
Kračany, Šipošové Kračany,
Kráľovičové Kračany, Etreho Kračany, Lesné Kračany, Lúč na Ostrove
(Malá, Veľká), Malé Dvorníky, Medveďov, Ohrady, Trhová Hradská
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová
Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na
Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce,
Trnávka, Macov, Michal na Ostrove,
Lehnice, Horný Bar, Vydrany, Veľké
Bláhovo, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Orechová Potôň, Štvrtok na
Ostrove, Veľká Paka
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Už 12ty rok vládne Róbert Fico. Nemýľme sa, aj dnes
je tomu tak. Je síce
pravdou, že formálne je to Pellegríni,
ten však nemôže
urobiť nič bez toho, aby mu Fico na to dal
súhlas. Dvanásť rokov nám tu Smer akože
buduje „sociálny štát“, ale v skutočnosti
je štát pre nich samých, ich kamarátov a
sponzorov.
Naši vládcovia rozkradli miliardy
eur z nášho spoločného a doplácajú na to
nevinní ľudia. Nemocnice plné plesnivých
izieb, nezaplatené sestry, učitelia, státisíce
ľudí žijúcich z almužny ... a naše deti a
vnúčatá zadĺžili po krk.
Dnes si však už mnohí ľudia, našťastie, uvedomujú, že Smer na plnej čiare zlyhal. Kde sú tie časy, keď Smer volilo
44% ľudí? Nenávratne preč. Dnes už je
Smer rád, ak má v prieskume 19%, ako
tento týždeň. Z toho vyplýva, že viac ako
polovička voličov Smeru, od Smeru odišla
a chcú voliť zmenu.
Lenže máme opäť problém. Mnohí sklamaní voliči Smeru dnes prešli ku
Kotlebovi a chcú jeho stranu voliť, lebo
vraj „on urobí poriadok“. A mne je to ľúto.
Platí totiž základná rovnica - čím viac hla-

Kvalitné vizitky
od
za ks*
Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná
plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je
prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

sov bude mať Kotleba, tým je väčšia istota,
že alternatíva bez Smeru ani nevznikne.
Inak povedané - voliť Kotlebu, je ako rovno voliť Smer či Fica.
Zároveň platí, že veriť Ficovi, že s
Kotlebom do jednej vlády nepôjde, by bolo
veľmi naivné. Fico totiž už raz sľuboval, že
nikdy nevstúpi do vlády s HZDS či SNS.
Nám, ktorým záleží na skutočnej
zmene a vláde bez Smeru, zostáva jediné zomknúť sa a poraziť zlo vo voľbách. Predtým by sme však mali ukázať dobrú vôľu
a rozprávať sa s každým bývalým voličom
Smeru. Lenže nie preto, aby sme im niečo
vyčítali za minulosť, ale preto, aby sme ich
presvedčili, prečo sa musíme spojiť pre
budúcnosť Slovenska a našich detí.
... a hlavne, poďte, prosím, voliť aj v
eurovoľbách. Nebojte,
neprosím o hlas pre
seba, to nedokážem.
Prosím o hlas pre
niekoho z našich
13 dobrých ľudí na
kandidátke. Ja budem určite voliť Petra
Polláka (č. 3) a druhý
hlas sa ešte rozhodujem.

0907 779 019
www.lacne-vizitky.sk

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim babeu v dobrom

stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»KÚPIM BABETU MANET
KORRADO JAWA PIONIER
SIMSON STING STELLA
STAV NEROZHODUJE TEL
0905515443
»KÚPIM STARÉHO PIONIERA MUSTANGA JAWA
90 SIMSON AJ POKAZENÉ
0915215406

03 BYTY / predaj

0907 779 019

06 POZEMKY / predaj

05 DOMY / predaj

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

07 REALITY / iné

EXEKÚCIAMI

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

08 STAVBA

Chcete si
podať
inzerát?

0915 896 536
Mgr. Bc. Marta
Molnárová

»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

VOLAJTE
HÍVJON

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

01 AUTO-MOTO / predaj

04 BYTY / prenájom

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0

LETÁKY

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

779
0907

75-06-3

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia
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59-0042

Redakcia:

Hlavy hore, Deň po Ficovi príde

16-0170
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby
Akčná ponuka na exteriérové a interiérové
parapety z prírodného kameňa 15%

Ponuka platí do 31.05.2019,
alebo do vypredania zásob
07-0003-1

Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

721190147

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

NEJDE VÁM
BIZNIS?

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

KONTAKTUJ
T

E NÁS

75-27

voros@regionpress.sk

0907 779 019

Servírujeme to najlepšie

na všetko od Tescom
y
=ĀDYDSODW¯SULQ£NXSHQDGȜ

Dunajská Streda
Predajné centrum Tescoma,
ZOC MAX, Galantská cesta
S. K. GLASS, Sklo – porcelán, Bratislavská 919/4
NajPotreby.EU, Bacsáková 4
Šamorín
Lídia Pöczová FAMODELP, OD Jednota, Hlavná 74
A-Z domáce potreby, Hlavná ulica 29

DS19-19 strana
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75-34

Výhodnú akciu môžete využiť
od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach

4
ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Strojníkov na čelný šmykový nakladač, traktor báger,
kolesový žeriav.

kurz začína 27.5. 2019

BRATISLAVA

V prípade záujmu odbornú prípravu na strojnícky preukaz a vežový
žeriav zabezpečíme, a odborný kurz uhradíme.
Základná zložka mzdy 650,-€ + zaujímavé mesačné odmeny.

Bližšie info.: p. Molnár 0903 712 390, molnar@avastav.sk
p. Mikovič 0903 711 231, mikovic@avastav.sk

Prijem plošnej
inzercie

Volajte: 0904 001 475
Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

36-0079

36-0079

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/h + stravné lístky

kurz začína 10.6. 2019
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tel.: 0907 779 019
e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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52-0006-105
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32-0044

šikovných stavbárov na pozície murár, obkladač,
železiar, tesár, zvárač, s nástupom ihneď.

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, hilda@avastav.sk

KURZ
SBS
KOMÁRNO

Stavebná spoločnosť so sídlom v Galante
hľadá do TPP vodičov s vodičským preukazom C, E.

Stavebná spoločnosť so sídlom v Galante
hľadá na TPP

49-0051

5
EDITORIÁL / SLUŽBY
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.$1','7,2ü$12
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
MICHAL ŠIPOŠ

,*250$729,Î
Predstavujem Vám 13 výborných
kandidátov na našej kandidátke.
-DYRO¯PXUÏLWH3HĢD3ROO£NDÏDGUXK¿
NU¼ĻRNVDHĞWHUR]KRGXMHPNRPXG£P

REÏLDQVN\DNWLYLVWDSURWLKD]DUGX
6WDU£üXERYćD_URNRY
$MQDĞHUHJLµQ\VDP¶ĻX¼VSHĞQH
UR]Y¯MDĢDE\EROLOHSĞ¯PPLHVWRP
SUHĻLYRW2SUDYPHVLQHE¼UDMPH
Q£ĞHXUµSVN\GRP

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

9NUDMLQ£FK(QHERODURNRYYRMQD
&KFHPPLHUDMSUHQDĞHGHWLDYQ¼ÏDW£
3RÑPHYROLĢDQHGRYRýPHHXUµSVN\P
IDĞLVWRPQ£ĞGRPPLHUX]QLÏLĢ

$N]OHSĞ¯PHSRGQLNDWHýVN«SURVWUHGLH
ýXGLDEXG¼PDĢĞDQFXQDOHSĞLHSODW\
1HVPLHPH]DE¼GDĢDQLQDNUHVĢDQVN«
KRGQRW\QDNWRU¿FKVWRM¯QDĞDFLYLOL]£FLD

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ_/HYRÏD_URNRY

VWDURVWND_&KPHýQLFD_URNRY

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

&KFHPVDSULÏLQLĢROHSĞLH6ORYHQVNR
DOHSĞLX(XUµSXSUHNDĻG«KR

6ORYHQVNRVDPXV¯VWDĢKUG¿PDURYQRFHQQ¿P
SDUWQHURPQDHXUµSVNHMVF«QH%XGHP
SUHVDG]RYDĢWDN«ULHĞHQLDDE\VDĞLNRYQ¯ýXGLD
QHEROLQ¼WHQ¯RGFK£G]DĢ]DSU£FRXGR]DKUDQLÏLD

ĞWXGHQWDREÏLDQVN\DNWLYLVWDYREODVWL
SU£YRV¶EVR]GUDYRWQ¿PSRVWLKQXW¯P
Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ

LUCIA
GREŠKOVITSOVÁ

QRYLQ£UDREÏLDQVN\DNWLYLVWD
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

(MHPRWRURPUR]YRMDUHJLµQRY9\XĻLPH
SUHWRMHGLQHÏQ¼ĞDQFXDSU¯OHĻLWRVWLNWRU«
Q£PQDĞHÏOHQVWYRSRQ¼ND

$MW¯QDM]UDQLWHýQHMĞ¯PDM¼SU£YR
QDG¶VWRMQ«ĻLYRWQ«SRGPLHQN\

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

9¿KRG\ÏOHQVWYDY(V¼QHVSRFK\EQLWHýQ«
&KFHP]DFKRYDĢDSRVLOQLĢWRÏRY(XUµSVNHM
únii funguje.

6PHMHNUDMLQDWYRULY¿FKSUDFRYLW¿FK
DXVLORYQ¿FKýXG¯NWRU£P£ÏRSRQ¼NQXĢ
(XUµSHDVYHWX

poradca pre výskum a inovácie
3H]LQRN_URNRY

právnik | Bardejov | 31 rokov

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

(Q£PSRVN\WXMHQ£PPLHUEH]SHÏQRVĢ
DOHDMƓQDQÏQ¼SRGSRUXQDUR]YRM
DY\URYQ£YDQLHUR]GLHORY

9HU¯PYHNRQRPLFN\SURVSHUXM¼FH
VRFL£OQHVSUDYRGOLY«DVHEDYHGRP«
6ORYHQVNRNWRU«VDY(QHVWUDW¯

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ
BYSTRIANSKY

WOPRÏQ¯ÏNDYHXUµSVN\FKLQĞWLW¼FL£FK
Košice | 55 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ
Bratislava | 55 rokov

HNRQµPND_3ULHYLG]D_URNRY

&KFHPDE\VDHXUµSVNHUR]YRMRY«
IRQG\VDY\XĻ¯YDOLQDVSU£YQHYHFL
3URMHNW\DLQYHVW¯FLHNWRU«Q£PýXÑRP
QD6ORYHQVNXSULQHV¼UR]YRM

$MYHXUµSVN\FKFHQWU£ODFKPXV¯]DQLHĢKODV
SURWLNRUXSÏQ«KRKQXWLDNWRU¿PMH2ü$12

obycajniludia.sk

www.
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SPRAVODAJSTVO / POLITICKÁ INZERCIA

Trestanie nevinných je u nás tolerovaný fakt
Starí manažéri z firiem odídu a nahradia ich noví. Prinesú si so sebou inú
stratégiu a poradcov. Začnú kritikou
svojich predchodcov a radikálnymi
zmenami. Pri neúspechu odídu s odmenami a potrestaní sú tí, čo zostali.
Potrestaní sú tí, ktorí v minulosti firmu
neviedli a len plnili príkazy. Napriek
tomu musia strpieť ponižovanie za to,
čo nespôsobili. Bol u mňa pán, ktorý mi
popisoval výmenu vedenia na jednom
regionálnom úrade. Noví sa správajú tak
ako kedysi ich predchodcovia. Sami ničomu nerozumejú a vyhadzujú tých, ktorí
pracovali pod minulým vedením.
Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že
odchádzajú nemeckí vojaci. A zbytočne
ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí
za nič nemohli. Trestali nevinných. Vo
väzení sedia už aj politici. Ich šéfovia
zostali bez trestu. Aj riaditelia štátnych
podnikov bývajú trestaní, keď chránia
majetok pred zlodejmi. Malí farmári
na Slovensku sú trestaní za to, že štát
ochraňuje mafiu. Slovenskí podnikatelia sú zdieraní na daniach a odvodoch,
aby mohli sponzorovať podnikanie zahraničných korporácii na našom území.
Svet trestá často nevinných. Aj Kristus

Platenie dane z nehnuteľností je tu

bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo
vojnách si možno viac vytrpia civilisti
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vyháňajú ženy a deti zo svojich domovov a
ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa
vrátia domov. Salezián Jurko Malý v Dorke
Ružomberok podáva ruku mladým, ktorí
nepoznali rodinné zázemie a často končia
vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana
Fontányová so sestrou pomáhajú vyše
150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať
a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré
matkám zoberú, skončia neskôr v nápravných zariadeniach. Nedávno sa „vyznamenala“ pracovníčka na sociálke, keď
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať,
„odpadom“.
Prečo s mocou prichádza toľko arogani? Prečo
cie a necitlivosti?
voľujú
si úradníci dovoľujú
na najslabších a daokoj?
rebákom dajú pokoj?
Raz sa však možno
hto svebudú mocní tohto
ta zdola pozeraťť na
tých, ktorých
okrádali a týrali.

» Ján Košturiak

Správca dane posiela v termíne
do 15. mája príslušného zdaňovacieho obdobia výmer s uvedením výšky dane. Vyrubená daň z
nehnuteľností je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

to najmä majetku štátu, samospráv,
vyšších územných celkov a iných.
Zákon ďalej pripúšťa možnosť znížiť či odpustiť daň. A to sa týka nás,
„bežných smrteľníkov“.

Platba dane je vopred
Ten, kto je vlastníkom k 1. januáru,
platí daň za obdobie od 1. 1. do 31. 12.
daného roka a na zmeny, ktoré nastali počas roka, sa neprihliada – výnimkou môžu byť vyššie spomenuté
dedenie a dražba.

Ak sa na Vás vzťahujú dve alebo viac úľav súčasne, správca dane
vám prizná len jednu, a to tú, ktorá
bude pre vás výhodnejšia.
V prípade, že nehnuteľnosť nadobudnete dedením alebo dražbou,
uplatnite si nárok na úľavu hneď pri
podaní daňového priznania.

V praxi môže mesto či obec poskytnúť úľavu, či odpustenie dane
Správca dane môže určiť platenie hlavne z dôvodu:
dane z nehnuteľností aj v splátkach, 1. veku,
pričom lehotu splatnosti jednot- 2. získania preukazu ŤZP, alebo ŤZlivých splátok určí v rozhodnutí, P/S (ťažko zdravotne postihnutý / so
ktorým daň vyrubuje. V prípade, že sprievodcom),
bude vyrubená daň vyššia ako 33 3. poberania dávok v hmotnej núdzi,
000 eur, mesto alebo obec určí pla- 4. prevažnej či úplnej bezvládnosti,
tenie dane najmenej v dvoch rovno- 5. obmedzeného využitia z dôvodu
merných splátkach. Daň môžete rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej
zaplatiť aj naraz, avšak v lehote uzávery alebo umiestnenia na podprvej splátky.
kopanom pozemku.

Oslobodenie od platenia dane
Zákon presne určuje, kedy a kto je
od platenia dane oslobodený. Týka sa

» red
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO

Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych
listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:

1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?

Kandidát na europoslanca
za stranu
Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku

Získať pre Slovensko z únie maximum
Volám sa Peter Puškár, zaujímam
sa o životy ľudí na Slovensku ako
vyštudovaný právnik, i psychológ.
Intenzívne vnímam politické dianie doma, ale i v rámci celej Európy.
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v
duchu tradičnej kresťanskej rodiny,
ktorá ma úprimne podporuje. Matka pôsobila ako riaditeľka materskej
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlatica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie.
Som odhodlaný zastupovať vás, mojich spoluobčanov a z pozície europoslanca vyťažiť pre Slovensko z Európy
maximum.
V kruhu mojich blízkych je o mne
známe, že som priamy, pracovitý a
presadzujúci pravdu a spravodlivosť. Zastupujem úspešné
spoločnosti, zabezpečujem
prácu asi 1400 ľuďom. Rád
sa naďalej vzdelávam, som
otvorený novým výzvam,
som odhodlaný zodpovedne plniť program,
ktorý prezentujem v
rámci volieb do Európskeho paralmentu.

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je vyťažiť pre Slovensko z
únie maximum. Chcem sa podieľať
na riešení problémov, zaujíma ma
čerpanie eurofondov, ktoré by sme
mali pocítiť na kvalite života všetci.
Ako europslanec môžem toky týchto

peňazí cez ministerstvá kontrolovať,
poukazovať a riešiť prípadnú korupciu.
Zdravie a vzdelanie sú základné
témy, ktoré patria k najdôležitejším
bodom môjho programu. Nesúhlasím
s tým, aby moji spoluobčania boli rukojemníkmi zdravotných poisťovní a
farmaceutických spoločností, ktoré
na nás zarábajú nemalé peniaze. Existuje medzi nami veľa prípadov, kedy

DS19-19 strana
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ľudia pocítia neschopnosť zdravotného personálu pomôcť, lebo nie sú
peniaze v systéme. Učiteľská obec je
nespokojná, zaťažená zbytočnou byrokraciou a tiež nedostatkom peňazí
potrebných na inovatívne spôsoby vzdelávania a ich učiteľského
ohodnotenia. Chcem presadiť platy
Slovákov približujúce sa platom
vyspelých krajín Európy. Znížiť hrozby nekontrolovateľnej imigrácie, ako
i bujnejúcej byrokracie. Európske
právo zaviesť skutočne do praxe i u
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú
moc ovplyvňovať chod Európskeho
parlamentu cez svojho zvoleného
poslanca, ktorý bude aktívne presadzovať spoločné záujmy.
Podnety a nápady každého z
Vás si so záujmom prečítam, ak mi
napíšete na: email@puskar.sk, alebo zavolajte na 0905 477 477.
Kandidujem na kandidátnej
listine strany Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku, číslo 26.
Je to ľudová strana s hodnotami
overenými históriou. Dôležité je na
volebnom lístku zakrúžkovať číslo
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

33-19 Objednávateľ: Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Bratislava, IČO: 00678449 Dodávateľ: COBOLT s.r.o. Bratislava, IČO: 46739432

Peter
Puškár

2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

bezrámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 30%

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SENIORSKÝ POBYT " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

so štátnou dotáciou iba za 178€ . 0 3346 9 : ;      < : =  
Cena zahŕňa:

6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

Voľné termíny:

7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. - 31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

NOVINKA               
 !"#$ %&%!#'(   %  )   *+,    iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava
27-0061

ORAVA
ORA
OR
O
RA
R
AV
VA
A

ZDRAVIE
ZDR
ZDR
ZD
DRAV
AVI
A
VIIE Z PRÍRODY
V
PR
PRÍRO
RÍÍRO
ÍR
RO
RODY
DY ROZDÁVA
ROZ
RO
ZDÁ
DÁ
ÁVA
A !!!

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

  

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
00
10
800

tto
900 - 1100 EUR/ne





11 EUR/hod.
   
vanie)
(príjem tovaru, štítko
vzdelanie
é
lsk
nutné stredoško
tto
ne
R/
900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

PRÁCA V NEMECKU



www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

DUBOVÉ
Y
PODLityAwH
ood.eu

dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky

www.trin

ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

facebook

Bezkonkurenčné ceny!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

23. rokov na trhu

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

32-0063



tel./fax: 031/55 986 89, mobil: 0905 387 343,
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

10 - 20 €/hod. netto

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343, e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

DS19-19 strana
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888 702ood.eu
tel.: 0915
trinityw
@
pg
l:
ai
m

85_0332

85_0286

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu
0950 301 301

63-0054

0948 787 777 | www.balkona.eu

rámové

www.kameno.sk

rámové

zasklievanie terás
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